PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. JÓZEFA LOMPY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

I. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO
Wdrażanie nowej podstawy
programowej kształcenia
ogólnego w szkołach
podstawowych i
ponadpodstawowych.

Monitoring realizacji podstawy
programowej. Rozmowy dyrektora z
nauczycielami na temat bieżącej realizacji

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

Wspieranie ucznia zdolnego

Zajęcia „Mała GrupaWielkich Talentów”

M.Skrzypiec, B. Makselon

cały rok

Kółko pięknego czytania – grupa uczniów
świetlicowych

G. Kukiełka
w ramach pracy świetlicy szkolnej.

cały rok

Kółko czytelniczeklasa I

B. Seifert

cały rok

“Chcę umieć więcej” klasa I

B. Seifert

cały rok

„Mądrej głowie dość dwie słowie” klasa
3a i 3b

T. Górkiewicz, T. Kotusz

cały rok

Kółko języka polskiego

D. Marklowska

cały rok

Kółko techniczne: przygotowanie do Karty
Rowerowej

M. Martela

cały rok

 Rozwijanie kompetencji
matematycznych
uczniów.
 Rozwijanie kompetencji
cyfrowych uczniów.
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Szkolny Klub Sportowy

B. Kania

cały rok

Laboratorium Przyszłości

E. Hanusiak, M. Wojciechowska

cały rok

Samorząd uczniowski

J. Lorencka

cały rok

Kółko języka angielskiego

J. Lorencka

cały rok

Kółko muzyczne

M. Wiśniowska

cały rok

„Magiczne kółeczka”- zabawy z origami – w
ramach zajęć świetlicy

E. Hanusiak

cały rok

Kółko matematyczno-informatyczne

D. Radlak-Puch

cały rok

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów

Rada Pedagogiczna

cały rok

Dyrektor, T. Biegun

cały rok

Wolontariat „Akademia Przyszłości”

Realizacja innowacji
pedagogicznych:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Józefa Lompy
Temat innowacji: „Mądrej głowie dość po
słowie”
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Autor:
mgr Sabina Kotusz
mgr Teresa Górkiewicz
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INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Józefa Lompy
Temat innowacji: “Czekoladowa tabliczka…
mnożenia – turniej międzyklasowy”
Rodzaj innowacji: metodyczna
Przedmiot: matematyka
INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Józefa Lompy
Temat innowacji: Próbna klasówka
sposobem na lepszy wynik podczas
sprawdzianu.
Rodzaj innowacji: metodyczna
Przedmiot: matematyka
Pomoc uczniom
z trudnościami w nauce oraz
problemami
w zachowaniu.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla
klas IV - VIII
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla
klasy 3a i 3b
Indywidualne zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno –
kompensacyjne, terapeutyczne,
rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne
Zajęcia logopedyczne dla dzieci
z zaburzeniami mowy

Autor:
mgr Monika Wojciechowska,
mgr Dominika Jankowska
mgr Danuta Radlak - Puch,

Autor:
mgr Dominika Jankowska

D. Marklowska, D. Radlak–Puch,

T. Górkiewicz, S. Kotusz

D. Marklowska,
D. Radlak – Puch, T. Biegun,
A.Masztalska,

A. Masztalska

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok
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Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

Poprawa jakości pracy
szkoły.

Przeprowadzenie badań przesiewowych
i diagnostycznych mowy i słuchu
fonematycznego w kl. I z zakresu
poprawności mowy oraz badania kontrolne
wśród uczniów kl. II - VIII

T. Biegun, B. Makselon,

A. Masztalska

cały rok

cały rok

Diagnoza na koniec klasy pierwszej

B. Seifert

koniec roku
szkolnego

Diagnoza gotowości szkolnej.

Marta

cały rok

Badanie umiejętności językowych – język
angielski

zespół ds. sprawdzianów
zewnętrznych

cały rok

Analiza wyników badań i opracowanie
wniosków do realizacji na następny rok

zespół ds. sprawdzianów
zewnętrznych

cały rok
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Egzamin Ósmoklasisty

nauczyciele klas IV-VIII

kwiecień

Warsztaty „Techniki uczenia się” kl. IV

pracownik PPP, psycholog, pedagog

wrzesień/październik

Program „Lepsza szkoła” badanie
umiejętności matematycznych w klasach
IV – VIII

D. Radlak-Puch, M. Wojciechowska,
D. J

cały rok

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

IV. EDUKACJA EKOLOGICZNA
Dbanie o naszą planetę.

Apel „Nasi ulubieńcy” (konkursy,
wystawy, zbiórka żywności na rzecz
schroniska Fauna)
Obchody „Dnia Ziemi” konkursy
plastyczne oraz wiedzy ekologicznej,
akcja „Sprzątania Świata”

B. Kania, A. Masztalska,
T. Biegun
zespół promocji zdrowia, wszyscy
nauczyciele

październik

marzec/kwiecień
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Zachęcanie uczniów i rodziców do
zbierania surowców wtórnych,
organizacja zbiórek
w szkole
Zbiórka korków na rzecz schroniska
Fauna

wszyscy nauczyciele

cały rok

S. Kotusz, M. Skrzyoiec

cały rok

V. BIBLIOTEKA
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

A.Wnuk

29.09.2022

Dzień Tabliczki Mnożenia. Zajęcia w
klasach drugich i trzecich

A.Wnuk

7.10.2022

Dzień Postaci z Bajek

A.Wnuk

7.11.2022

Światowy Dzień Pluszowego Misia

A.Wnuk

25.11.2022

Pasowanie na czytelnika

A.Wnuk

18.01.2023

Propagowanie i upowszechnianie
czytelnictwa poprzez organizowanie
konkursów i imprez czytelniczych w
ramach Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych oraz Tygodnia
Czytania Dzieciom.

A.Wnuk
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Współpraca z Miejską Biblioteką
Publiczną oraz z Muzeum Miejskim w
Rudzie Śląskie

A.Wnuk

Cały rok

VI. OBRZĘDOWOŚĆ I SAMORZĄDOWOŚĆ SZKOLNA
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Stworzenie warunków do
rozwijania samorządności
uczniowskiej.

Zorganizowanie przez samorząd

J. Lorencka, wychowawcy klas

według harmonogramu

uroczystości, audycji i imprez
szkolnych:
- Wybory do samorządu szkolnego
- Andrzejki
- Wykonywanie kartek
świątecznych
- Kiermasz bożonarodzeniowy i
wielkanocny
- Podsumowanie I semestru
- Walentynki
- Dzień Kobiet
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Wielkanoc
- Konstytucja 3 Maja
- Klasa na medal
- Zorganizowanie dyskotek
szkolnych i karaoke

Wdrażanie do szacunku dlasymboli i
tradycji.

Upowszechnienie wśród uczniów
i przestrzeganie ceremoniału
szkolnego

wychowawcy klas

cały rok
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 Wychowanie do wartości
przez kształtowanie postaw
obywatelskich
i patriotycznych

Organizowanie tradycyjnych –
cyklicznych
uroczystości klasowych np. Dzień
Chłopca, klasowe wigilie i inne

wychowawcy klas

cały rok, według
kalendarza

Wyjście pod Pomnik Poległych
Nauczycieliw Wirku

T. Górkiewicz, S.Kotusz,
D. Marklowska,

październik

Wyjście na pobliski cmentarz

B. Makselon, M. Skrzypiec

listopad

Udział w ogólnopolskiej kampanii
„BohaterOn”

E. Woszczyna,

Wrzesień październik

VII. OPIEKA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA, PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII SPOŁECZNEJ
Rozpoznanie sytuacji
opiekuńczej szkoły
i uczniów.

Prowadzenie rozmów indywidualnych
z uczniami, rodzicami, pracownikami
MOPS,Sądu Rejonowego, świetlic
środowiskowych, placówek opiekuńczo
– wychowawczych

Rozwijanie umiejętności
społecznych uczniów.

Zajęcia integracyjno– edukacyjne
dla uczniów klasy I a,

T. Biegun, A.
Masztalska,wychowawcy klas i
świetlicy, nauczyciele

T. Biegun, A. Masztalska,
pracownicy PPP

na bieżąco

wrzesień/październik
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Zajęcia w klasach 1-8 nt “Bezpieczne i
efektywne korzystanie z technologii
cyfrowych- wdrażanie uczniów do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa”

Profilaktyka uzależnień.
 Profilaktyka uzależnień w
szkołach i placówkach
oświatowych.

Nauczyciele, wychowawcy,
psycholog, pedagog szkolny

według potrzeb

Zajęciaintegracyjne “Integrator”
kształtujące pozytywne relacje w
grupie, kl V a

T. Biegun, A. Masztalska
wychowawcy, pracownicy PPP

Wg harmonogramu

Zajęcia nt radzenia sobie ze stresem w
sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
w klasach VIIIa, VIII b, VIIIc.

A. Masztalska, T. Biegun,
pracownicy PPP

II okres

T. Biegun, B. Kania, A. Masztalska,
zespół promocji zdrowia,
wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Prowadzenie programów
profilaktyczno – zdrowotnych:
- Smaki życia, czyli debata o
dopalaczach” kl.VII-VIII
- „Trzymaj formę”
- „III Elementarz, czyli Program
SiedmiuKroków” – kl. VIII
- “Nie pal przy mnie proszę” kl. I
- IV
Prowadzenie zajęć
psychoedukacyjnych dotyczących
zdrowego stylu życia, profilaktyki
uzależnień w klasach IV - VIII
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Badania ankietowe dot. problematyki
uzależnień. Zaplanowanie działań
naprawczych.

T. Biegun, A. Masztalska

Według potrzeb

Obchody „Światowego Dnia Rzucania
Palenia”-„Światowego Dnia bez
Papierosa”

zespół promocji zdrowia

listopad, maj

Program antytytoniowej edukacji
zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

B. Kania, wychowawcy klas IV

VIII. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
Integracja społeczności
szkolnej uczeń – rodzic –
nauczyciel.

Wspólne wspieranie kariery ucznia
poprzez: indywidualne rozmowy z
rodzicami i uczniami w celu
poszukiwania sposobów rozwiązania
niepowodzeń szkolnych

Wszyscy nauczyciele, T. Biegun,
A. Masztalska

cały rok

Przedstawienie wymagań i oczekiwań
dydaktycznych, programu
wychowawczego-profilaktycznego

wszyscy nauczyciele

cały rok

Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć
pozalekcyjnych

wychowawcy klas

wrzesień

Ustalenie form pomocy i współpracy
z rodzicami

wychowawcy klas

wrzesień
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Prowadzenie konsultacji i doradztwa
dlarodziców.

Wszyscy nauczyciele, specjaliści, T.
Biegun,
A. Masztalska

na bieżąco

Prowadzenie dla rodziców porad,
konsultacji w zakresie wspomagania
rozwoju dziecka, wskazówek do pracy
z dzieckiem w domu

Wychowawcy, nauczyciele,
T. Biegun, A. Masztalska,
specjaliści prowadzący zajęcia
specjalistyczne z zakresu PPP

na bieżąco

Zorganizowanie jasełek i spotkania
opłatkowego dla rodziców dzieci z
oddziału przedszkolnego

Promocja szkoły.

grudzień/styczeń

Kochana Mamo, Kochany Tato! prezentacja multimedialna

Wychowawcy przedszkola
i klas I – III

Cykliczne spotkania dyrektora z Radą
Rodziców, bieżąca informacja
dyrektora o realizacji zadań
edukacyjnych, wychowawczych i
opiekuńczych.

Dyrektor, Rada Rodziców.

Zorganizowanie wizyt przedszkolaków

zespół do spraw promocji szkoły

według potrzeb

Dekoracja szkoły- korytarz i hol na
parterze

świetlica

cały rok

Prowadzenie strony internetowej
szkoły i fanpege’a szkoły.

M. Wojciechowska, wszyscy
nauczyciele

na bieżąco

maj/czerwiec

12

Współpraca ze środowiskiem
lokalnym i organizacjami.

Jesteśmy wolontariuszami.

Prowadzenie zakładki przedszkola na
stronie internetowej szkoły i
facebooka.

M.

na bieżąco

Podjęcie działań mających na celu
dotarcie z ofertą i promocją szkoły
do szerszej społeczności (dni otwarte
szkoły, zajęcia otwarte dla rodziców)

zespół do spraw promocji szkoły

cały rok

Przekazywanie informacji o dorobku
i osiągnięciach szkoły do prasy lokalnej

B. Kania

cały rok

Zapoznanie rodziców z zasadami
przyznawania stypendiów za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe

wychowawcy klas

wrzesień

Kwalifikowanie uczniów do pomocy
materialnej w postaci sfinansowania
obiadów

świetlica szkolna

w miarę potrzeb

Współpraca z pracownikami MOPS,
Policją, świetlic środowiskowych,
placówek opiekuńczo –
wychowawczych

T. Biegun, A.Masztalska
wychowawcy klas,

w miarę potrzeb

Realizacja programu edukacyjnoterapeutycznego w klasach IV-VI
„Ortograffiti – matematyka bez
trudności”

D. Radlak-Puch

Udział w akcjach charytatywnych
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Zbiórka korków dla schroniska „Fauna”

S. Kotusz, wychowawcy klas,
samorząd uczniowski

październik

Akcja „dr Clown”

B. Makselon, M. Skrzypiec

listopad/grudzień

J. Lorencka

styczeń

Góra grosza

J. Lorencka,

I semestr

Akademia Przyszłości

Dyrektor, T.Biegun,
wolontariusze AP

cały rok

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

IX. DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Zapewnienie właściwe
realizacjifunkcji opiekuńczowychowawczej szkoły.

Wspomaganie procesu wychowawczego
przebiegającego w rodzinie.
Zapewnienie opieki uczniom przed
i po zajęciach lekcyjnych.
Objęcie opieką świetlicową dzieci
matek
pracujących oraz uczniów, którzy mają
problemy z nauką.

Świetlica szkolna

cały rok
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Pomoc w nauce.
 Rozwijanie kompetencji
matematycznych uczniów.

Zapewnienie opieki uczniom nie
uczęszczającym na lekcje religii
i zwolnionych przez rodziców z lekcji
wychowania fizycznego

Świetlica szkolna

cały rok

Przyzwyczajanie dzieci do
systematycznego, samodzielnego
odrabiania zadania domowego.
Pomoc w odrabianiu prac domowych.
Rozwijanie kompetencji
matematycznych – ćwiczenia w
liczeniu, łamigłówki logicznomatematyczne, utrwalanie tabliczki
mnożenia.Kształcenie myślenia,
spostrzegawczości, koncentracji uwagi
i zdolności manualnych poprzez
organizowanie gier dydaktycznych.
Kształtowanie zdolności poznawczych
wychowanków, głośne czytanie
książek. Rozszerzanie i zdobywanie
nowych wiadomości poprzez dyskusje,
programy telewizyjne, pracę z książką
i czasopismami. Organizowanie i
przygotowywanie uczniów do
różnorodnych konkursów.

Świetlica szkolna

cały rok

15

Włączanie świetlicy
w działalność profilaktycznoWychowawcząszkoły.

Współpraca świetlicy
z rodzicami i środowiskiem,
Organizowaniepomocy
materialnej uczniom
z rodzinubogich.

Prowadzenie zajęć wychowawczoprofilaktycznych.
Przygotowywanie pogadanek zgodnie
z planem pracy świetlicy.
Wdrażanie wychowanków do
aktywnego udziału w imprezach
kulturalnych organizowanych przez
szkołę i miasto.

Świetlica szkolna

Rozpoznawanie środowiska
uczniowskiego pod kątem zaspokojenia
ich potrzeb odnośnie korzystania z
refundowanych obiadów.
Udzielanie informacji uczniomi ich
rodzicom (opiekunom prawnym) o
instytucjach i formach pomocy.

cały rok

cały rok

X. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Stworzenie warunków
do kreatywności nauczycieli

Spotkanie z nauczycielami
ubiegającymi się o awans: omówienie
zadań
i obowiązków opiekuna stażu, analiza
zapisów rozporządzenia.
Wsparcie w ustalaniu planów rozwoju
zawodowego.

Dyrektor

wrzesień
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Doskonalenie
umiejętnościdydaktycznych i
wychowa wczychnauczycieli

Udział nauczycieli w różnych formach
Doskonalenia zawodowego –
organizowanie wewnątrzszkolnych
form doskonalenia zawodowego,
zgodnie z planami rozwoju
zawodowego nauczycieli

Dyrektor, lider WDN

na bieżąco

Zapoznanie nauczycieli z bieżącymi
zmianami w prawie oświatowym

Dyrektor

na bieżąco

Dofinansowywanie doskonalenia
zawodowego w ramach posiadanych
środków i zgodnie z potrzebami szkoły.

Dyrektor

W\w miarę potrzeb

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej
(także internetowe)

Pracownicy PPP, psycholog,
pedagog szkolny

Według potrzeb

XI. BAZA SZKOŁY
Rozwój bazy szkoły.

Odświeżenie korytarzy i sal lekcyjnych

Dyrektor szkoły, pracownicy obsługi

bieżący rok szkolny

Bieżące doposażenie szkoły w pomoce
dydaktyczne

Dyrektor

Podnoszenie estetyki sal lekcyjnych

Opiekunowie sal

cały rok szkolny

Uzupełnienie i automatyzacja zbiorów
bibliotecznych

Dyrektor, A. Wnuk

cały rok szkolny

cały rok szkolny
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Zakup sprzętu sportowego
Systematyczna modernizacja szkoły

Dyrektor, nauczyciele

na bieżąco

Dyrektor

na bieżąco, w miarę
potrzeb

XII. DORADZTWO ZAWODOWE
Tworzenie oferty programowej w
kształceniu zawodowym. Wdrażanie
nowych podstaw szkolnictwa
branżowego.

Realizacja tematyki związanej z
doradztwem zawodowym

Firma RODO, wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny
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